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Ledenwerving Bavokoor 
 
Mogen wij even uw aandacht vragen? 
 
Het Bavokoor is naarstig op zoek naar nieuwe leden. 
In de afgelopen “corona jaren” heeft een aantal leden het koor 
verlaten, deels om gezondheidsredenen, maar ook vanwege 
de hoge leeftijd. 
 
Alle stemgroepen zijn meer dan welkom! 
 
Er zijn in de afgelopen jaren verschillende kerken 
noodgedwongen gesloten. Bent u een ex-koorzanger? Kent u 
mensen, die voorheen in een koor hebben gezongen? Lijkt het 
u leuk om in een koor te zingen? 
Dan is het Bavokoor wellicht het koor, waar u met veel plezier 
uw stem kunt laten horen. 
 
Houdt u van zingen? Kom dan eens kijken op een 
repetitieavond. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in onze Bavokerk. 
 
Als u graag wat meer informatie wilt, voordat u de stap naar 
het koor zet, mag u mij altijd bellen. Ik vertel u graag hoe 
heerlijk het is om samen te zingen. Daarom geef ik zelf al ruim 
50 jaar mijn stem aan het Bavokoor! Graag zeg ik: Tot ziens! 
 
Hartelijke groet, 
 
Agnes Martens, voorzitter 
Tel. 023-5280895 
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN 

 

 
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 
Kruisteken en begroeting 
 
Inleidend woord 
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Welkom op deze plaats van stilte, gebed en zang.  
We zijn naar deze plaats gekomen  
uit verlangen naar heelheid en vrede,  
zoekend en uitziend naar de God die liefde is.  
Mogen wij ons hart openstellen voor de Ene,  
wetende dat de goede God ook uitziet naar ons. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Als we ons hart afsluiten voor de Ene, 

als we ons niet openstellen voor God,  
als we hard zijn en de liefde niet kunnen toelaten,  
bidden wij om aanwezigheid van de God  
die de liefde zelf is en ons hart verzachten kan ... 

 
P. Heer, die in deze wereld zijt gekomen om zondaars te redden,   

ontferm U over ons. 
 

 
 
P. Christus, die zondaars ontvangt en met hen eet,  

ontferm U over ons. 
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P. Heer, die als Goede Herder op zoek gaat naar het verloren 

schaap en vol vreugde zijt over de zondaar die zich 
bekeert, ontferm U over ons. 
 

 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  

 
Eer aan God 
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Gebed 
 

Barmhartige God, ook als wij wegen gaan die niet de Uwe zijn, 
komt U naar ons toe. 
Zondige mensen brengt U tot inkeer  
en wat verloren was, zoekt U weer op. 
Geef dat ook wij elkaar steeds nieuwe kansen bieden,  
op zoek gaan naar wat verloren was  
en vreugde vinden in de verzoening. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 

God ziet naar ons uit,  
maar dat vraagt ook wat van ons:  
dat wij leven naar zijn Woord,  
dat wij blijven zoeken naar wat waar en goed is.  
Mogen de verhalen uit de Schrift ons richting geven. 
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Eerste lezing 
Uit het boek Exodus 32,7-11.13-14 
 

In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Ga nu naar beneden, 
want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid, is tot zonde 
vervallen. Zij zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had 
voorgeschreven; ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze 
buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en 
schreeuwen: Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid”. 
Ook sprak de Heer tot Mozes: “Ik zie nu hoe halsstarrig dit 
volk is. Laat Mij begaan; dan kan Ik hen in mijn brandende 
toorn vernietigen. Maar van u zal Ik een groot volk maken”. 
Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en 
vroeg: “Waarom Heer, uw toorn laten woeden tegen het volk 
dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? 
Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk en Israël, aan wie Gij 
onder ede beloofd hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als 
de sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb 
gesproken zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. 
Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn”. Toen zag de Heer af van 
het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm    PSALM 122 
 

 
 
1.  Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden; 

Laten we gaan naar het huis van de Heer. 
Daar naderden onze voeten uw poorten, 
Jerusalem, naar de vrede genoemd.  (refrein) 
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2.  Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd 

als een plaats van allen voor allen. 
Daar trokken mensen heen, mensen van God, 
om te getuigen van Israëls God.    (refrein) 
 

3.  Daar was het hof waar recht werd gesproken, 
hoog op de tronen van David's huis 
Bidt vrede af over Jerusalem,  
leven en welzijn voor uw vrienden.   (refrein) 

 
4.  Vrede kome er binnen uw muren,  

dat er rust komt binnen uw huizen.  
Uit naam van mijn broeders en naasten,  
wens ik de eeuwige vrede u toe.    (refrein) 

 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
aan Timoteüs 1,12-17 
 

Dierbare, ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,  
aan Christus Jezus onze Heer, dat Hij mij zijn vertrouwen 
heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen,  
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,  
een vervolger en geweldenaar. 
Maar mij is barmhartigheid bewezen  
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. 
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer 
deelachtig en daarmee het geloof en de liefde die in Christus 
Jezus zijn. 
Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig; 
‘Christus Jezus is in de wereld gekomen  
om zondaars te redden’. En de eerste van hen ben ik. 
Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen; Jezus Christus 
wilde heel zijn lankmoedigheid bewijzen, aan mij als eerste, 
als een model voor allen die in de toekomst op Hem zouden 
vertrouwen en eeuwig leven winnen. 
Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, 
onzichtbare, enige God zij eer en roem  
in de eeuwen der eeuwen! Amen. 
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Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  UW WOORDEN, HEER  
 

 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 15,1-10 

 
In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag  
bij Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de 
schriftgeleerden morden daarover en zeiden:  
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen”.  
Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Wanneer iemand onder u 
honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet 
negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan 
naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het vindt legt 
hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, 
roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in 
mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb 
ik gevonden. 
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Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één 
zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke 
vrouw die tien zilverstukken bezit en er één verliest, steekt niet 
een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig 
totdat ze het vindt? 
En als ze het gevonden heeft roept ze haar vriendinnen en 
buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want 
het zilverstuk dat ik had verloren, heb ik gevonden. Zo zeg Ik 
u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die 
zich bekeert. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  GOD HEEFT HEM HOOG VERHEVEN 

 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
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A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 
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Voorbede 
 
P. Tot God bidden wij,  
 die er wil zijn, voor alles en allen ... 
 
L. Voor de kerken in Nederland en wereldwijd:  
 dat zij hun deuren openstellen voor mensen in nood,  
 dat zij niemand uitsluiten,  
 dat zij een warm welkom bieden voor mensen op de vlucht; 

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de machthebbers en regeringsleiders:  
 dat zij beleidskeuzes maken met het oog op duurzaamheid,  
 dat zij vrede bevorderen en opkomen  

voor mensen zonder stem,  
 dat zij zich laten leiden door barmhartigheid en liefde; 

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor al die mensen die lijden onder oorlog,  
 voor allen die honger en dorst lijden,  
 voor mensen die zich uitgesloten voelen,  
 voor allen die gebukt gaan onder schuld en schaamte:  
 dat wij ons hart openstellen voor allen  
 die onze hulp of aandacht nodig hebben;  

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onszelf en onze gemeenschap:  
 voor de kinderen die zijn gedoopt, 
 voor hen die gaan trouwen 
 en voor allen in onze gemeenschap die ziek zijn:  
 dat zij zich gezien, gekend en gedragen voelen;  
 voor allen die rekenen op ons gebed en steun;  

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

  - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
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P. Goede God, hoor ons bidden,  
 keer uw hart naar ons toe,  
 keer ons toe naar elkaar -  
 zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  BROOD OP TAFEL 

 
 

2. Beker met wijn, een vredewens, 
elkaar begroeten van mens tot mens; 
verbonden worden met iedereen 
want wie houdt het uit moederziel alleen? 

 
3. Maaltijd houden met Hem die sprak 

en zich in zijn leven tot voedsel brak; 
kom samen eten, drink van de wijn 
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn. 
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Oproep tot gebed    
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  

tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 
 

Heer, in deze gaven van brood en wijn  
schenkt Gij ons de rijke overvloed van uw barmhartigheid.  
Laat ons die aanzitten aan uw tafel ook delen met elkaar,  
en ontvankelijk zijn voor de liefde die Gij ons toedraagt  
in Jezus Christus, onze Heer. Amen.    
 

Eucharistisch gebed (V) 
       (Allen gaan staan) 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart.     
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
(Prefatie VIII van de zondagen door het jaar) 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,  
altijd en overal.  
Gij hebt uw kinderen die door de zonde van U waren 
vervreemd, opnieuw bij U willen samenbrengen  
door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest:  
één volk, uit de drie-ene God, lichaam van Christus,  
tempel van de Geest, uw kerk op aarde:  
tot lof van uw veelvoudige wijsheid! 
Daarom, met de koren van de engelen,  
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
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P. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:  

Gij hebt ons tot leven geroepen,  
Gij hebt ons bestemd voor het geluk  
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil  
om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.  
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons  
in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne,  
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zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.  
 
God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen,  
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, het brood gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen. 
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond,  
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,  

uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood,  
de overwinning van zijn verrijzenis  
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  
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 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  

uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in 
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij.  

 
 Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 

kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 
over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus 
Franciscus, aan onze bisschop Johannes  
en aan allen, die U als herders in uw kerk hebt aangesteld.  

 
 Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. 

 
 Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de moeder van 

de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de 
apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen 
ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij 
om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen 
wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
A. Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
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en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, 
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede 
in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 

A. Amen. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus! 
 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek, en ik zal gezond worden.  
 
Communie 
 
Communielied  LORD I STRETCH MY HANDS TO YOU 
 
Lord, I stretch my hands to You, no other help I know,  
If You should leave me all alone, where, then, shall I go? Oh, Lord. 
Oh Lord, I give my soul to You, I seek your care and love,  
no other blessings do I need but those from You above. 
Lord, I ask You: give me faith, and help me understand.  
And Lord when I this life shall leave, just hold me in your hand. 
 
Heer, ik strek mijn handen naar U uit, ik ken geen andere hulp,  
als U mij helemaal alleen laat, waarheen zal ik dan gaan, o Heer. 
O Heer, ik geef mijn ziel aan U, ik zoek uw zorg en liefde,  
geen andere zegeningen heb ik nodig dan die van U hierboven. 
Heer, ik vraag U mij geloof te geven en mij te helpen begrijpen.  
En Heer, wanneer ik dit leven zal verlaten,  
houd mij dan gewoon in uw hand. 
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Ter overweging  

 

Soms verstop ik me voor Jou, God.  
Waarom?  
Ik weet het niet.  

Is het omdat ik aan jouw liefde twijfel?  
Of heb ik veeleer schrik voor mezelf  
en wil ik Je mijn kwetsbaarheid niet tonen?  

Wat er ook van zij,  
neem mij alsjeblieft op je schouders  

als ik zelf mijn weg niet meer vind.  
En geef ook mij  
een hart dat op zoek durft gaan  

naar al wie verloren is  
en zich eenzaam voelt.  
  
Lovendegem  

 
 
 
Gebed na de communie  
 

Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis,  
en delen in de overvloed van uw barmhartigheid. 
Wij vragen U dat deze gaven vruchten dragen  
van levend geloof en oprechte verzoening,  
en dat wij mensen mogen worden naar het beeld van Jezus, 
uw Zoon, die met U leeft en heerst in eeuwigheid. Amen. 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
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P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene u de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   
A.  Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
Slotlied  OP LEVEN GERICHT 
 

 
 
2. De grond waar wij staan is heilige grond, 

U deelt ons uw naam, weer klinkt uw verbond. 
Wij leren te breken, wij eten uw brood, 
wij moeten wel spreken, wij zeggen U voort. 

 
3. De Levende geeft ons een nieuw gezicht, 

verlangen herleeft naar uw stad van licht; 
de poorten zijn open, gebouwd wordt op recht,  
geen mens uitgesloten, zo leven wij echt.  
 
 



 
 

DE WEEK VAN 11 T/M 18 SEPTEMBER 2022 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 11-9 10.00 uur:  Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Donderdag 15-9 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Vrijdag 16-9 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Zondag 18-9 10.00 uur:  Eucharistieviering  
   (Ps. Rob Verhaegh)  
         
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 
 Om zegen over onze parochie;   

Voor familie en vrienden; 
 Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – van Halem; 
 Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
 Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
 Voor Gerardus Geukers en Hendrica Geukers – van Lieshout 

 
Donderdag 09:00 uur:   

Voor overleden familie van Zonneveld; 
 Voor  Hendrikus Vijn 
 
Vrijdag 09:00 uur:   

Voor Harrie Jacobus Draijer 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN    
 Trees Versteegh-Boersma 
 
AGENDA 

 
 



 
 

 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 

  
                             geldig t/m 20 september 2022 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


